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1. Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
απόφαση:

Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%92%CE%924653%CE%A0%CE%A3-

%CE%9F6%CE%98?inline=true
2. ΔΟΕ: 4.000 κενά στα Δημοτικά Σχολεία
Με 4.000 κενά θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν σήμερα οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δασκάλων. Όπως πάντως τόνισε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) Θανάσης Κικινής, το φλέγον ζήτημα για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι για έβδομη συνεχή χρονιά δεν γίνονται διορισμοί μονίμων ώστε να
καλυφθούν τα οργανικά κενά που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΟΕ, φτάνουν τις 7.500 με 8.000. Για τη συνέχεια
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την ίδρυση και μετονομασία 44 Τμημάτων
Ένταξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Πρόκειται είτε για ίδρυση νέων,
είτε για την τακτοποίηση και αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης, τα οποία επί σειρά ετών
λειτουργούσαν

χωρίς

να

διαθέτουν

τις

νόμιμες

προϋποθέσεις.

Το

σχετικό

ΦΕΚ:

http://www.minedu.gov.gr/news/30085-06-09-17-idrysi-neon-tmimatonentaksis-sta-sxoleia-protovathmias-kaidefterovathmias-ekpaidefsis-2
4. ΔΟΕ: Συνδικαλιστικές άδειες των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και περικοπή αποδοχών
Κύριε Υπουργέ, σύγχυση έχει δημιουργηθεί έπειτα από έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το
οποίο εστάλη και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, σχετικά με το αν, με βάση τις διατάξεις του Ν.4472/2017
αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Για τη συνέχεια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ο Κώστας Γαβρόγλου σε
γραπτή του απάντηση που έδωσε στη Βουλή μετά από επιστολή πολίτη που διαβίβασε στη Βουλή με ερώτηση
Βουλευτής της ΝΔ. Για τη συνέχεια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών σχολ. έτους 2017-2018
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών στην Α/θμια σχολ. έτους 2017-2018 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών στην
Α/θμια ΕΑΕ σχολ. έτους 2017-2018 Προσλήψεις 954 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου,
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03,
ΠΕ17.04,
ΠΕ18.01,
ΠΕ18.02,
ΠΕ18.04,
ΠΕ18.07,
ΠΕ18.08,
ΠΕ18.10,
ΠΕ18.12.
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